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Nr.
crt.
1.

Conducători de doctorat

Nr. locuri

Prof. univ. dr.
Cătălin Nicolae Albu

2

Prof. univ. dr.
Nadia Albu

2

Prof. univ. dr.
Chirața Caraiani

2

Prof. univ. dr.
Mădălina Dumitru

2

Prof. univ. dr.
Valentin Florentin
Dumitru

2

Prof.univ.dr.
Adriana Dutescu

2

Prof.univ.dr.
Liliana Feleagă

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Teme de cercetare
Cauze şi consecințe ale adoptării sistemelor de guvernanță
corporativă de către societăţile din Europa Centrală şi de
Răsărit.
Studii istorice în raportarea financiară, profesia si instituţiile
contabile din România.
O analiză a practicilor şi eficienţei comitetelor de audit: cazul
societăţilor listate pe Bursa de Valori Bucureşti.
Calitatea, selecţia şi eficacitatea serviciilor de audit extern:
cazul societăţilor listate pe Bursa de Valori Bucureşti.
Discurs şi limbaj în contabilitate – analiza conceptelor şi
lingua franca.
Stimulente organizaţionale şi mecanisme instituţionale pentru
(lipsa de) conformitate în raportarea companiilor din
economiile emergente.
Când şi cum inovaţiile contabile au success – rolul factorilor
instiţionali.
Construirea profesionistului contabil de success.
Alinierea instituţiior contabile la modele Anglo-Saxone –
studii de caz din ţări emergente.
Contabilitatea şi luarea deciziilor în IMM-uri.
Sisteme contabile integrative în strategii de afaceri sustenabile.
Raportarea integrată: determinanți, costuri și beneficii în
politica și practica de transparență corporativă.
Impactul adoptării IFRS asupra creșterii economice
sustenabile: perspective europene.
Schimbarea în contabilitatea managerială în Europa Centrală
și de Est.
Impactul implementării legislației Uniunii Europene în
domeniul
raportării
nefinanciare
asupra
dezvoltării
economico-sociale a României.
Raportarea integrată: factor al dezvoltării sustenabile.
Efectul fiscalității asupra dezvoltării economice.
Adoptarea sistemelor informatice integrate de tip ERP în
economiile în tranziție
Sistemele informatice integrate de tip ERP: instrument de
gestionare a organizațiilor
Factori de succes în implementarea sistemelor informatice
integrate de tip întreprindere
Auditarea sistemelor informatice de tip ERP
Impactul tehnologiilor de tip cloud computing asupra
implementarea sistemelor informatice integrate de tip ERP
Cercetare empirica privind impactul sectorial al aplicarii IFRS
15 “Recunoasterrea veniturilor”: provocari si oportunitati.
Cercetare empirica privind impactul sectorial al aplicarii IFRS
7 “Instrumente financiare- prezentare” in sistemul bancar:
provocari si oportunitati
Profilul de risc – indicator pentru sanatatea financiara si
manageriala a companiei.
Efectul adoptării IFRS asupra calității rezultatului contabil:
cazul tărilor emergente
Analiza interacțiunii sistemelor de guvernanță corporativă în
1

8.

Prof. univ. dr.
Ion Ionașcu

2

Prof.univ.dr.
Bogdan Ștefan Ionescu

2

9.

10.
Prof.univ.dr.
Ana Morariu

11.

2

Prof. Univ. dr.
Pavel Nastase

2

Prof. univ.dr.
Nisulescu-Ashrafzadeh
Ileana

2

Prof. univ. dr.
Mihai Păunică

2

12.

13.

cazul grupurilor multinaționale
Comunicarea financiară și extra-financiară a entităților prin
intermediul rapoartelor integrate: factori determinanți și mize
Studiu privind implicarea organismelor profesionale în
apărarea eticii contabile
Mutatii si tendinte noi in raportarea financiara si nefinanciara
a companiilor multinationale (globale).
Istoria unui concept: contabilitatea costurilor în mediul
românesc (cercetare de arhivă).
Managementul rezultatului companiilor cotate și protecția
investitorilor : evidențe privind Romania și alte economii ale
UE.
Raportarea rezultatului global și performanța companiilor.
Relația dintre auditul financiar și raportarea financiară
conform IFRS.
Interactiunea dintre modelele de afaceri (business models) si
contabilitate
Analiza și evaluarea calității serviciilor de cloud computing
Metode și modele de acceptare a serviciilor cloud mobile
De la Cloud Accounting, la Real-Time Accounting și Mobile
Reporting
XBRL, de la paradigma taxonomiilor contabile, către alte
domenii de raportare ce utilizează interoperabilitatea datelor.
1. Raportarea financiară integrată - noi provocări la nivel
internațional si european a profesiei contabile.
2. Sistemul fiscal din România-studiu comparativ cu alte
modele de impozitare din spatiul euroatlantic.
3,Cercetarea situațiilor financiare prin audit statutar în lumina
reglementărilor europene și internaționale.
Sisteme
Business
Intelligence
pentru
managementul
performantei financiare
Sisteme inteligente pentru managementul proceselor de afaceri
Modelarea unui sistem de Business Intelligence pentru analiza
economico-financiara
Optimizarea securității sistemelor de planificare a resurselor
întreprinderii (Enterprise Resource Planning -ERP)
Sisteme informatice pentru managementul financiar-contabil
din universitati
Securitatea și auditul sistemelor informatice financiarcontabile.
Dezvoltarea contractelor de tip PPP In domeniul infrastructurii
de transport din Romania
Relația dintre contabilitatea instituții publice finanțate exclusiv
din venituri proprii și fiscalitate, determinarea și raportarea
profitului activitaților economice efectuate de aceste instituții.
Cooperarea europeana pentru contracararea fenomenului
infractionalității economico-sociale.
Evaziunea fiscala; tendinte si dimensiuni
Sistemului de pensii din România comparativ cu alte scheme
de pensii care funcționează în Uniunea Europeana
Analiza
cost-beneficiu
privind
utilizarea tehnologiilor
moderne într-un sector de activitate
Studiu privind previzionarea resurselor și raportarea
performanței financiare a instituțiilor publice
Perfecționarea instrumentelor contabilității manageriale în
aprecierea performanțelor agenților economici
Relația contabilitate-fiscalitate și impactul asupra performanței
firmei
2

14.

Prof. univ.dr.
Gheorghe Popescu

2

Prof. univ. dr.
Elena Claudia Șerban

2

Prof. univ. dr.
Eugeniu Țurlea

2

Număr total de locuri
scoase la concurs

32

15.

16.

Raportarea financiară în instituțiilor publice conform IPSAS
Implementarea IFRS în cadrul firmelor dintr-un sector de
activitate
Analiza
cost-beneficiu
privind
utilizarea tehnologiilor
moderne într-un sector de activitate
Modelarea sistemelor informatice de simulare a activității
economico - financiare a unui institut național de cercetare
dezvoltare.
Cercetări privind implementarea sistemelor informatice pentru
consolidarea financiar - contabilă a grupurilor de interes
economic.
Impactul tehnologiilor informaționale asupra auditului
sistemului decizional al entităților publice.
Impactul atacului cibernetic asupra situațiilor financiarcontabile ale entităților de interes public.
Utilizarea sistemelor de asistare a deciziilor pentru realizarea
misiunilor de audit public extern.
Studiu privind necesitatea și oportunitatea asigurării
convergenței metodelor și standardelor de audit financiar cu
metodele și standardele de audit al sistemelor informatice.
Studii privind realizarea de valoare adăugată pentru afacere,
prin investiţii în tehnologia informațională.
Paradigmele contabilității rezultatelor cercetării.
Platformă deschisă pentru evaluarea și selectarea sistemelor
informatice financiar-contabile.
Metode și modele de evaluare a calității și a gradului de
utilizare a aplicațiilor financiar-contabile.
Evaziunea fiscală – tendințe și dimensiuni.
Cooperarea europeană pentru contracararea fenomenului
activităților infracționale economico-financiare.
Analiza economica si econometrica asupra transportului
feroviar de calatori
Studiu privind previzionarea si raportarea performantei
financiare a institutiilor publice finantate exclusiv din
veniturile proprii
Studiu privind eficienta si eficacitatea sistemului
de
invatamant universitar
Identificarea riscurilor de audit financiar si elaborarea
instrumentelor de diminuare a riscurilor asociate proiectelor cu
finantare europeana
Avantajele si dezavantajele finantarii in sistem leasing si
impactul asupra capitalului investit.

Director Scoala Doctorală de Contabilitate
Prof. univ. dr. Ion Ionascu
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